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Ειςαγωγικό ςθμείωμα 

 

 

 Στο ςχολείο μασ λειτοφργθςε Εργαςτιριο Δθμιουργικισ Γραφισ κατά τθν 

περίοδο Φεβρουαρίου-Μαΐου 2019 ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ πολιτιςτικοφ 

προγράμματοσ. Σε αυτό ςυμμετείχαν εκελοντικά μακθτζσ όλων των τάξεων μετά το 

πζρασ των πρωινϊν μακθμάτων τουσ. Υπεφκυνοι κακθγθτζσ ιταν οι φιλόλογοι 

Βαςίλειοσ Ραπαδθμθτρόπουλοσ και Ραναγιωτοποφλου Νικολία.  

  

 Στο Εργαςτιριο κακθγθτζσ και μακθτζσ δοκίμαςαν από κοινοφ να 

διερευνιςουν τθ ςφνκεςθ και τθν παραγωγι των κειμζνων και να 

επαναδιαπραγματευκοφν τα νοιματά τουσ ωσ ςυγγραφείσ, χωρίσ τον φόβο ςωςτοφ 

ι λάκουσ. Στα παιδιά δόκθκε θ ευκαιρία εςτιάηοντασ ςτθ δθμιουργικι διαδικαςία 

τθσ γραφισ να αγαπιςουν το διάβαςμα, να προςλάβουν τα κείμενα με τρόπο 

ουςιαςτικό, να εκφράςουν ελεφκερα τθν προςωπικότθτά τουσ και να βελτιϊςουν 

τισ γλωςςικζσ, διανοθτικζσ και ςυναιςκθματικζσ τουσ δεξιότθτεσ. Κοινόσ κεματικόσ 

άξονασ που ςυνδζει όλα τα κείμενα που ςυνζγραψαν οι μακθτζσ ιταν το 

προςφυγικό, η ανθρώπινη δυςτυχία και τα δεινά του πολζμου και τησ ξενιτιάσ. 

Μερικά δείγματα τθσ δουλειάσ των παιδιϊν, που τισ περιςςότερεσ φορζσ ιταν 

ομαδοςυνεργατικι, παρατίκενται παρακάτω. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Η ηωι ςτισ εμπόλεμεσ πατρίδεσ των προςφφγων  

πριν και μετά τον πόλεμο 

 
 

Δείγμα 1ο 

 

 Κυμάμαι πόςο ωραία ιταν θ 

ηωι μασ πριν τον πόλεμο. Ραίηαμε, 

χορεφαμε, γελάγαμε. Πλα τα παιδιά 

ςτθ γειτονιά. Ιμαςταν ηωντανοί. 

Ηωντανοί και ευτυχιςμζνοι. Ιταν τόςο 

όμορφο το ςπίτι μασ  και θ ςυνοικία 

όπου διαμζναμε. Γεμάτο λουλοφδια. 

Μποροφςεσ να ακοφςεισ τισ  

χαροφμενεσ φωνζσ μικρϊν παιδιϊν 

που ζπαιηαν ξζνοιαςτα και χαροφμενα. Δεν είχαμε τίποτα να ηθλζψουμε από τθ ηωι των 

ανκρϊπων ςτθν Δφςθ. 

 Και όμωσ, ςε μια μζρα όλα άλλαξαν. Ρυροβολιςμοί, βόμβεσ, ουρλιαχτά γζμιςαν τθ 

ηωι μασ. Εγϊ και θ οικογζνειά μου, περάςαμε πολφ δφςκολα. Το ςπίτι μασ κάθκε. Τα πάντα 

χάκθκαν. Πλεσ μασ οι αναμνιςεισ ςβιςτθκαν ςε μερικά δευτερόλεπτα. Αυτό όμωσ που με 

πόνεςε περιςςότερο και που δεν κα ξεχάςω ποτζ, είναι το χαμόγελο του πατζρα μου, 

εκείνο το μοναδικό χαμόγελο που άςτραφτε ςτο πρόςωπό του, όταν ιταν χαροφμενοσ. 

Αυτό πάγωςε ςτα χείλθ του, όταν κατζρρευςε μπροςτά ςτα μάτια μου, αφοφ δζχτθκε μια 

ςφαίρα ςτθν καρδιά. Τθ ςτιγμι που 

τον είδα μεσ ςτα αίματα, ζχαςα τθ 

γθ κάτω από τα πόδια μου. Ο 

χρόνοσ ςταμάτθςε από τότε για 

μζνα. Θ καρδιά μου ράγιςε. Θ πλθγι 

που άνοιξε, δε κα κλείςει ποτζ. Ο 

μπαμπάσ μου κα αποτελεί πάντα 

τθν πιο όμορφθ ανάμνθςθ. Στο 

μυαλό και ςτθν καρδιά μου. 

 

 



 

 

Δείγμα 2ο 

 

Είμαι απελπιςμζνθ, δεν μπορϊ άλλο. Κζλω να ηιςω όπωσ πριν. Κζλω ξανά το ςπίτι 

μου, τισ αναμνιςεισ μου και όλεσ τισ όμορφεσ ςτιγμζσ που ζηθςα. Αναγκαςτικαμε να 

αφιςουμε το ςπίτι και τθ χϊρα μασ γιατί ξζςπαςε ζνασ άγριοσ, αδυςϊπθτοσ πόλεμοσ. Θ 

ςτενοχϊρια και θ κλίψθ μου είναι τεράςτια. Και ςυνεχϊσ μεγαλϊνει γιατί αντιμετωπίηω 

από τθν μια τα δεινά τθσ προςφυγιάσ και από τθν άλλθ το ρατςιςμό. Ρριν τον πόλεμο θ ηωι 

μου ιταν τζλεια : είχα άφκονο φαγθτό, κακαρό νερό, φίλουσ και αγάπθ. Ριγαινα ςχολείο 

όπωσ όλα τα παιδιά τθσ θλικίασ μου. Μάκαινα καινοφργια πράγματα. Ιμουν καλι 

μακιτρια.  

 

Τϊρα όμωσ όλα είναι πολφ δφςκολα για μζνα. Κοντεφω να παραιτθκϊ από τθ ηωι. 

Ρεινάω πολφ. Το ςϊμα μου με πονάει γιατί κοιμάμαι κάκε βράδυ ςτο πάτωμα. Τι κοιμάμαι 

δθλαδι; Κακόλου δεν θςυχάηω. Στον καταυλιςμό όπου μασ πζταξαν, επικρατεί χάοσ και 

φαςαρία. Κρυϊνω. Δεν ζχουμε οφτε κζρμανςθ οφτε κουβζρτεσ. Φοβάμαι πολφ. Θ 

ψυχολογία των γονιϊν μου και όλων των οικείων μου είναι πολφ άςχθμθ. Μια φίλθ μου 

πζκανε από τθν πείνα και τισ κακουχίεσ κατά το μακρφ ταξίδι μασ προσ τθ Δφςθ. Ανθςυχϊ 

πολφ και για τα μικρότερα αδζρφια μου. Μακάρι όλα αυτά να ιταν ζνα κακό όνειρο! 

 ___________________________________________________________________ 

 

 



 

Δείγμα 3ο 

 Θ πατρίδα είναι για κάκε άνκρωπο θ ρίηα του. Πμωσ εγϊ εγκατζλειψα τθ χϊρα μου 

παρά τθ κζλθςι μου και δεν γνωρίηω αν κα γυρίςω ποτζ ξανά πίςω. 

 Ηοφςαμε ευτυχιςμζνοι εκεί με τουσ 

γονείσ και τον αδερφό μου. Δεν ιμαςταν 

πλοφςιοι, οφτε όμωσ και φτωχοί. Το ςπίτι μασ 

ςτο Χαλζπι ιταν μικρό αλλά όμορφο και 

καμάρωνα που ηοφςα ςε μια πόλθ που τθν 

προςτάτευε θ  Unesco. Είχε τα κάςτρα τθσ, τα 

τεμζνθ τθσ και τισ βυηαντινζσ τθσ εκκλθςίεσ. Θ 

ηωι και θ κακθμερινότθτα μασ ζμοιαηε πολφ 

με τθ δικι ςασ, εδϊ ςτθν Ευρϊπθ. Οι τρόποι 

και οι ςυνικειζσ μασ ζμοιαηαν επίςθσ. Οι 

πόλεισ μασ , οι δρόμοι μασ,  ιταν παρόμοιοι, 

αφοφ όλοι οι άνκρωποι ηθτοφν λίγο πολφ τα 

ίδια πράγματα. Ροιοσ να φανταηόταν όμωσ 

πωσ όλα κα άλλαηαν και μαηί θ ηωι μασ;  Οι 

άνκρωποι ηθτοφςαν περιςςότερθ ελευκερία και δθμοκρατία. Ξεκίνθςαν αντικακεςτωτικζσ 

πορείεσ, που ςιγά ςιγά κατζλθξαν ςε βίαιεσ εμφφλιεσ ςυγκροφςεισ. Πςο πζρναγε ο καιρόσ, 

τα πράγματα γίνονταν χειρότερα: βία, βομβαρδιςμοί, τραυματίεσ, εκατοντάδεσ νεκροί, 

δεκάδεσ ορφανά, πλθγωμζνα και τρομαγμζνα παιδιά.  

 

Το όμορφο Χαλζπι γζμιςε ερείπια. Τίποτα δεν κφμιηε πια τθν αίγλθ και τθν ευθμερία που 

είχε κάποτε. Οι βομβαρδιςμοί το κατζςτθςαν πόλθ-φάνταςμα. 

 ___________________________________________________________________ 

 

 



Οι δυςκολίεσ και οι κίνδυνοι  
που αντιμετϊπιςε ζνα προςφυγόπουλο  

ςτο δφςκολο ταξίδι του προσ τθν δικι του γθ τθσ Επαγγελίασ 
 

 

Δείγμα 1ο 

Μόρια, 10/4/18 

Αγαπθμζνοι μου γονείσ, 

Ρϊσ είςτε; Ρϊσ τα περνάτε εκεί ςτθν 

πατρίδα, που τόςο άδικα δοκιμάηεται; 

Εφχομαι να ζχετε υγεία και υπομονι. Εγϊ 

ευτυχϊσ είμαι καλά. Δυςτυχϊσ δεν μπόρεςα 

να ςασ γράψω νωρίτερα γράμμα γιατί δεν 

μποροφςα να βγω από τον καταυλιςμό και 

δεν είχα τα απαραίτθτα. Καταλαβαίνετε 

πιςτεφω. Τθν τελευταία φορά που ςασ μίλθςα, κυμάμαι πωσ ιμουν ςτα παράλια τθσ 

Τουρκίασ. Ετοιμαηόμουν μαηί με τουσ άλλουσ ςυμπατριϊτεσ μου να μπω ςτθ μικρι βάρκα 

που μασ ζφερε εκείνοσ ο μεςολαβθτισ, ο απατεϊνασ, ο Αλί. Πμωσ το ταξίδι αποδείχτθκε 

εφιαλτικό. Ο Αλλάχ με βοικθςε και ςϊκθκα.  

 Θ βάρκα ξεκίνθςε με δυςκολία γιατί ιταν παραφορτωμζνθ. Θ κάλαςςα χόρευε 

μζςα ςτθ νφχτα. Θ καρδιά μου πιγαινε να ςπάςει. Ζτρεμα από τθν αγωνία. Ξζρετε πόςο 

φοβάμαι το νερό, αφοφ δεν ξζρω να κολυμπϊ. Θ ακτι γίνονταν ολοζνα και πιο κολι. 

Απομακρυνόμαςταν ςιγά ςιγά. Ζκλειςα τα μάτια γιατί ηαλιηόμουν. Αποκοιμικθκα γιατί 

ιμουν πολφ κουραςμζνοσ. Πταν τα άνοιξα πάλι, είδα ζνα φωσ. Το κρατοφςε ζνασ  γίγαντασ 



από ζνα διπλανό ςκάφοσ και φϊναηε δυνατά ςε μια γλϊςςα ξζνθ, ακαταλαβίςτικθ. Ο 

γίγαντασ και το φανάρι του ζρχονταν όλο και πιο κοντά. Τελικά διαπιςτϊςαμε πωσ ιταν 

ζνασ λιμενικόσ από τθν ακτοφυλακι τθσ γειτονικισ χϊρασ. Αρχίηαμε να του φωνάηουμε. Να 

του ηθτοφμε βοικεια. Τα κφματα ιταν τεράςτια. Τα μωρά οφρλιαηαν, οι  μεγαλφτεροι 

ηθτοφςαν βοικεια. Θ βάρκα μασ αναποδογφριςε, κακϊσ όλοι μεταφερκικαμε ςτθ μια τθσ 

πλευρά για να μασ φτάςουν οι λιμενικοί. Αυτοί ζκαναν ό,τι μποροφςαν για να βοθκιςουν.  

Μασ πζταξαν ςωςίβια. Κάποιοι ζπεςαν ςτθ κάλαςςα για να πιάςουν τα παιδιά. Ξαφνικά 

όλα χάκθκαν… κενό. Ξφπνθςα ςε ζνα κρεβάτι νοςοκομείου, χωρίσ να ξζρω ςε ποια χϊρα 

είμαι και ποφ κα βρεκϊ. Φςτερα, όταν πια ςυνιλκα για τα καλά, μου είπαν πωσ βρίςκομαι 

ςτθ Λζςβο. Μθν ανθςυχείτε όμωσ τϊρα για μζνα. Είμαι  πια ςχετικά καλά. 

Κα ςτείλω ςφντομα κι άλλο γράμμα. Τϊρα τρζχω να προλάβω το ςυςςίτιο. Δϊςτε 

χαιρετίςματα και φιλιά ςε όλουσ. 

                             Με αγάπθ 

                                      Ο γιοσ ςασ Ναη 

 

 

 

Δείγμα 2ο 

 
Σάμοσ, 10/6/18 

Αγαπθμζνοι μου, 

 Μόλισ ζφταςα ςτθν Ελλάδα. Ευτυχϊσ 

είμαι καλά. Ξζρω πωσ κα ζχετε πεκάνει 

από τθν αγωνία γι’ αυτό και πρϊτο 

μζλθμά μου από τθν ϊρα που ζφταςα 

ιταν να ςασ γράψω τοφτο το γράμμα. 

Δυςτυχϊσ το ταξίδι για τθν Ελλάδα ιταν 

μαρτυρικό. Ρείτε το αυτό ςε όλουσ, ςε 

όςουσ ςκοπεφουν να με ακολουκιςουν. 

Ο ουρανόσ εκείνο το απριλιάτικο βράδυ 

δεν προμθνοφςε τίποτα από όςα κα ακολουκοφςαν. Αν και όλοι ιταν χαροφμενοι που κα 

περνοφςαμε επιτζλουσ ςτθν Ελλάδα,  εγϊ είχα ζνα άςχθμο προαίςκθμα. Στοιβαχτικαμε ςε 

μια μικρι φουςκωτι βάρκα τριάντα άτομα, άντρεσ, γυναίκεσ και μικρά παιδιά. Στα μιςά τθσ 

διαδρομισ για τθν Σάμο ο ουρανόσ γζμιςε ςφννεφα και απότομα άρχιςε να βρζχει. 

Κεραυνοί ζςκιηαν τον ορίηοντα και ακοφγονταν δυνατά μπουμπουνθτά. Θ βάρκα άρχιςε να 

κλυδωνίηεται από τα κφματα που ολοζνα μεγάλωναν. Με τθν άκρθ του ματιοφ μου είδα 

δυο ταχφπλοα που ζφεραν ςτθν πλϊρθ τουσ ελλθνικι ςθμαία να πλθςιάηουν γριγορα. Ο 



μεςολαβθτισ που ςυνόδευε τθν βάρκα με ζνα άλλο μικρό πλεοφμενο, άρχιςε να φωνάηει 

δυνατά ςε αυτόν που χειρίηονταν το τιμόνι τθσ βάρκασ μασ. Εκείνοσ  ζπεςε ςτθ κάλαςςα και 

φεφγοντασ ζςκιςε ςτα γριγορα με ζνα κοφτερό μαχαίρι τθν φουςκωτι λζμβο μασ ςε δφο 

ςθμεία. Βιαςτικά επιβιβάςτθκε ςτο ταχφπλοο του λακρζμπορου, που πλθςίαςε για να τον 

διευκολφνει.  

 Θ βάρκα μασ άρχιςε να μπάηει νερά. Τρομοκρατθμζνοι παρακολουκοφςαμε τον 

οδθγό και τον δουλζμπορο να απομακρφνονται και τθν βάρκα μασ να βουλιάηει. Βρεκικαμε 

ξαφνικά ςτα παγωμζνα νερά να δίνουμε μάχθ με τα λυςςαςμζνα κφματα. Οι Ζλλθνεσ 

λιμενικοί πλθςίαςαν και ζκαναν ό,τι μποροφςαν για να μασ βοθκιςουν να ανεβοφμε ςτο 

δικό τουσ ςκάφοσ. Το τελευταίο που κυμάμαι είναι πωσ κατάπια δυο γενναίεσ δόςεισ 

νεροφ. Πταν ςυνιλκα βριςκόμουν ςτθν ακτι περικυκλωμζνοσ από δεκάδεσ ανκρϊπουσ που 

με κοιτοφςαν περίεργα. Μασ οδιγθςαν ςε ζνα προςφυγικό καταυλιςμό. Τϊρα μζνω ςε μια 

ςκθνι μαηί με τον κείο Αχμζτ. 

 

 Ευχαριςτϊ τον Κεό που με βοικθςε. Μθν ανθςυχείτε για μζνα, κα τα καταφζρω. 

Σασ φιλϊ. 

   Με αγάπθ 

Ο γιοσ ςασ Ναη 

 ___________________________________________________________________ 

 

 

 

 



Τα δεινά του πολζμου 

 

Δείγμα 1ο 

Αχ αυτό το κθρίο που λζγεται πόλεμοσ! Από τότε που ξζςπαςε τα κατζςτρεψε όλα: τισ 

όμορφεσ αναμνιςεισ και τα χαμόγελα. Από κείνθ τθ μζρα που μασ ζδειξε το ςτυγερό του 

πρόςωπο  τα κατςαρά μαφρα μαλλιά μου είναι βρϊμικα και αχτζνιςτα. Το γαλάηιο χρϊμα 

των ματιϊν μου, που ίςα που ανοίγουν πια από τθν κοφραςθ, κρφφτθκε. Κακθμερινά 

αδυνατίηω λόγω τθσ πείνασ και ςταμάτθςα να ψθλϊνω .Το πρόςωπο και το ςϊμα  μου είναι 

άπλυτο, ενϊ τα ροφχα μου είναι ςκονιςμζνα και πιτςιλιςμζνα από το αίμα του καλφτεροφ 

μου φίλου. Τϊρα θ ηωι μασ είχε γεμίςει ςυντρίμμια, πτϊματα και βόμβεσ. 

 

Δείγμα 2ο 

Ο πόλεμοσ είναι παντοφ! Άδεια θ πόλθ και οι καρδιζσ των ανκρϊπων. Συντρίμμια και 

κραυγζσ. Αυτά πρωταγωνιςτοφν τϊρα πια ςτον καμβά τθσ ατζλειωτθσ τραγωδίασ που με 

περιβάλλει. Το φαγθτό είναι ελάχιςτο για όλουσ, όπωσ και το νερό. Το κρφο είναι 

ανυπόφορο. Κακθμερινά πεκαίνουν άνκρωποι από τισ αρρϊςτιεσ και τισ κακουχίεσ. Ο 

δρόμοσ απζναντι από το κατεςτραμμζνο ςπίτι ζχει πάρει μια παράξενθ απόχρωςθ από τουσ 

ςυνεχόμενουσ βομβαρδιςμοφσ, τθ ςκόνθ και τισ κακθμερινζσ αιματοχυςίεσ. Κολά πλζον 

κυμάμαι το παρκάκι όπου παίηαμε με τον αδερφό μου, όταν ακοφςτθκαν για πρϊτθ φορά οι 

ςειρινεσ του πολζμου. Το μαγαηάκι που ςυχνάηαμε με τον Μοχάμεντ, τον φίλο μου, ζχει 

τϊρα μεταμορφωκεί ςε πρόχειρο αρχθγείο του Αςάντ, που μόνο τρόμο ςπζρνει. 

 

 

 

 



Δθμοςιογραφικόσ λόγοσ 

Συνκικεσ ηωισ ςε προςφυγικό καταυλιςμό 

 

τον Καταυλιςμό τησ Μόριασ 

 

Ρραγματικά ζχω μείνει άναυδθ. Κλίψθ, πανικόσ, δυςτυχία. Αυτά κυριαρχοφν ςτισ 

ςκθνζσ των απόρων και αβοικθτων προςφφγων. Ηουν κάτω από απάνκρωπεσ ςυνκικεσ, 

δίχωσ τα βαςικά αγακά, όπωσ ροφχα, παποφτςια, κουβζρτεσ, νερό και τροφι. Είδαμε μικρά 

παιδιά βουτθγμζνα ςτθ λάςπθ, χωρίσ κατάλλθλα ροφχα. Οι ςυνκικεσ υγιεινισ είναι 

απαράδεκτεσ. Οι άνκρωποι εδϊ με ρωτοφν επίμονα πότε κα τουσ επιτραπεί να φφγουν. Ο 

πόνοσ είναι διάχυτοσ ςτισ καρδιζσ τουσ.  

 

 

Αρρωςταίνουν κακθμερινά, αλλά δεν το βάηουν κάτω. Ραλεφουν με νφχια και 

δόντια να επιηιςουν. Σαν το φωσ μιασ θλιαχτίδασ,  θ ελπίδα τθσ εγκατάςταςθσ ςε μια 

αναπτυγμζνθ χϊρα τθσ Ευρϊπθσ προςδίδει αιςιοδοξία ςτθν ηωι τουσ.   

      

    Μαρία Σ. 

Για τθν εφθμερίδα 

   Αναγέννηση 

 

 

 
 
 



 
 

Απόγνωςη για τουσ πρόςφυγεσ 
 

  

 Στθν Χίο θ Μλερ και θ 

οικογζνειά τθσ διαμζνουν ωσ 

πρόςφυγεσ ςε καταυλιςμό. Πταν τθ 

ςυναντιςαμε διακρίναμε τθν 

απελπιςία ςτο πρόςωπό τθσ. Μασ 

διθγικθκε με πόνο ψυχισ τθν 

ιςτορία τθσ. Είναι  32 ετϊν, μθτζρα 

τριϊν παιδιϊν. Ζφυγε από τθν 

πατρίδα τθσ μαηί με τον άντρα και 

τα παιδιά τθσ,  γιατί κινδφνευε θ ηωι τουσ κακθμερινά. Στον καταυλιςμό, όταν ζφταςαν, 

τουσ πρόςφεραν μια βρϊμικθ και τρφπια ςκθνι. Θ τελευταία δεν προςφζρει παρά μία 

επίφαςθ προςταςίασ από τισ ακραίεσ καιρικζσ ςυνκικεσ, αφοφ το κρφο και το νερό τθ 

διαπερνοφν με ευκολία. Τϊρα πια θ οικογζνειά τθσ ζχει προςαρμοςτεί, αν και οι δυςκολίεσ 

είναι πολλζσ.  

 

 Οι τουαλζτεσ είναι 

πάντα ςε άςχθμθ κατάςταςθ. 

Δεν ζχουν που να πλυκοφν. 

Συχνά ξεςποφν τςακωμοί για 

μία κζςθ ςτθ ςειρά ςτο 

ςυςςίτιο ι για τθ φόρτιςθ 

ενόσ κινθτοφ τθλεφϊνου. Θ 

μυρωδιά του ςάπιου 

φαγθτοφ, του καμζνου ξφλου 

και των ανκρϊπινων περιττωμάτων είναι ανυπόφορθ. Θ πρόςφυγασ εφχεται να γυρίςει 

γριγορα ςτθν πατρίδα τθσ και να τελειϊςει το ςυντομότερο ο πόλεμοσ. Στο τζλοσ τθσ 

ςυνζντευξθσ θ ςυγκίνθςθ ιταν διάχυτθ ςτα μάτια όλων μασ. 

     Ρθνελόπθ Κ. 

        «Τα νζα τθσ πατρίδασ» 

 

 
 
 



 

Μονόλογοσ ενόσ πρόςφυγα που ζχει εγκλωβιςτεί ςτα ςφνορα 
και δεν μπορεί να ταξιδζψει  

προσ τθ χϊρα τθσ Ευρϊπθσ που ζχει επιλζξει 
 

Ράτρα, 7/4/18 

Αγαπθμζνο μου θμερολόγιο, 

 Ροια λαλιά να χωρζςει τθ ςιωπι; Το κοράνι, φυλαχτό τυλιγμζνο ςτα κουρζλια μου, 

κουβαλάει τισ ςυμφορζσ μου υπομονετικά. Ρεριμζνω…. περιμζνω….. μζρεσ, νφχτεσ, ϊρεσ 

ατελείωτεσ…. Αλλά φτάνει πια! Θ υπομονι μου και οι αντοχζσ μου εξαντλικθκαν. Ρόςο 

εφκολα είχε υποςχεκεί ο μεςολαβθτισ πωσ κα ιταν όλα! Πμωσ αλίμονο! Κρίμα… Τόςα 

χριματα για να εγκλωβιςτϊ εδϊ. Στο πουκενά. Ρίςω από τα ςυρματοπλζγματα του μίςουσ 

που χωρίηουν τουσ λαοφσ ςε προνομιοφχουσ και υπανάπτυκτουσ, ςε πρόςφυγεσ και 

ντόπιουσ. Καιρό τϊρα περιμζνω τθν κατάλλθλθ ςτιγμι. Δεν κοιμάμαι ςχεδόν κακόλου. Δεν 

κζλω να χάςω τθν ευκαιρία… εκείνον τον απρόςεχτο οδθγό που δε κα με καταλάβει και κα 

με «αφιςει» να ςκαρφαλϊςω 

κρυφά ςτθν καρότςα τθσ 

νταλίκασ και να χωκϊ ανάμεςα 

ςτο φορτίο του. Κι ζτςι, ίςωσ τα 

καταφζρω να περάςω ςτθν 

Λταλία.  

 Ρόςο όμωσ λαχταρϊ να 

κλείςω γαλινια τα μάτια και να 

ονειρευτϊ τουσ δικοφσ μου. Θ 

γλυκιά φωνι τθσ μάνασ, θ περθφάνια του πατζρα, το  τρανταχτό γζλιο των αδερφϊν μου…. 

Ντρζπομαι ωςτόςο και να τουσ φζρνω ςτθ ςκζψθ μου. Δεν ςτάκθκα αντάξιοσ των 

χρθμάτων που ζδωςαν ςτον μεςολαβθτι για μζνα. Δεν κατάφερα τίποτα από όςα ιλπιηαν. 

Πλο το βιόσ τθσ φαμίλιασ μου για ζνα όνειρο, για ζνα παράνομο «transit», για να ξορκίςω 

τθ μιηζρια μου και τα βάςανα του λαοφ μου.  Τόςο καιρό βρίςκομαι εγκλωβιςμζνοσ εδϊ 

ςτο λιμάνι τθσ Ράτρασ , ςτθν Ρφλθ του παραδείςου, όπωσ τθν αποκαλοφν οι ςυμπατριϊτεσ 

μου. Κι όμωσ μια φορά κατάφερα και χϊκθκα κάτω  από ζνα φορτθγό, αρπάχτθκα με όλθ 

μου τθν δφναμθ από τον άξονά του. Θ χαρά μου απερίγραπτθ. Οι ελπίδεσ μου ηωντάνεψαν. 

Αλλά δυςτυχϊσ κράτθςε λίγο. Οι λιμενικοί με τα ειδικά ςκυλιά τουσ με ανακάλυψαν. Ζτςι 

βρζκθκα πάλι πίςω ςτθν απόγνωςθ. 

 Υπομονι, μζροσ δεφτερο. Χρειάηεται. Υπομονι και κάρροσ. Ι μιπωσ είναι όλα μια 

πλάνθ;  



 

 
Σφντομα ποιιματα με ηευγαρωτι ομοιοκαταλθξία  

και δεκαπενταςφλλαβο ςτίχο  
με κζμα τθν προςφυγιά, τθν ανκρϊπινθ δυςτυχία  

και τθν ξενιτιά 

 
Δείγμα 1ο  

 

Τον πόνο που’ χω ςτθν καρδιά τον δείχνει το κορμί μου 
με τισ πλθγζσ που μϋ άφθςε Βακιά μεσ τθν ψυχι μου. 

Είναι ο φόβοσ που χτυπά και μου ςτερεί τα μάτια 
Είναι θ απϊλεια τθσ ηωισ για τα πικρά μου νιάτα. 

Τϊρα ςζρνω τα ποδια μου και πάω ς’ άλλουσ τόπουσ 
Μακριά απ’ τθν πατρίδα μου δίχωσ δικοφσ μου ανκρϊπουσ. 

Μα ζχω ελπίδα μζςα μου πωσ πίςω κα γυρίςω 
Τα χρϊματα που άφθςα πάλι κα ξαναηιςω.  

 

Δείγμα 2ο  
 

 
Ρερπατοφςα ανζμελα και πιγαινα ςτο ςχολείο, 
Ριγαινα βόλτα ςτα χωριά, ςποφδαηα ςτο ωδείο. 
Στισ γειτονιζσ τθσ πόλθσ μου χανόμουνα το δείλι, 
Με το ποδιλατο μαηί και όλοι μου οι φίλοι. 
 

 
 
Τϊρα όλοι ςκορπίςαμε ςτα πζρατα του κόςμου, 
Ο πόλεμοσ μασ ζβγαλε ςτο βάςανο ενόσ δρόμου, 
Ρου γειτονιά δεν ζχουμε να παίξουνε οι φίλοι 
Και χάκθκε από χαμόγελο ςτα πικραμζνα χείλθ.  
 



 

 
Ποίθμα  λίμερικ – αφιγθςθ μικρισ ιςτορίασ  

για τθν αναλγθςία των ςφγχρονων κοινωνιϊν  
απζναντι ςτα προβλιματα των προςφφγων 

 
 
Δείγμα 1ο 
 

 
Μια κοπζλα απ’ τθ Συρία                       Το παιδί από τθ Συρία 
γφρευε μια ευκαιρία      ζκανε μακριά πορεία. 
για να φφγει από τθ χϊρα                                  Δίχωσ γιατρειά καμία   
 κι από των μαχϊν τθν μπόρα                 ζπεςε ςε τρικυμία 
Θ κοπζλα απ’ τθ Συρία είχε τραγικι ιςτορία.   απ’ των ξζνων τθν μωρία. 
 

 
 
Δείγμα 2ο 
 

 

Ζνα μικρό παιδί από το Χαλζπι              
που ςτθν ευτυχία προςβλζπει 
ταξιδεφει για τθ Δφςθ 
ανκρϊπινα γυρεφοντασ να ηιςει.  
Ρολζμιουσ όμωσ ςυναντά του ρατςιςμοφ τα πρζπει. 
 

 



 
 
 

Σφντομα ποιιματα με ηευγαρωτι ι πλεκτι ομοιοκαταλθξία  
με κζμα τθν προςφυγιά, τθν ανκρϊπινθ δυςτυχία  

και τθν ξενιτιά 

 
 
 
Δείγμα 1ο 
 
 

 

 

    Μόνθ και ζρμθ κοπελιά      
    Ρρόςφυγασ δίχωσ μια αγκαλιά     
    Ψάχνει μια νζα γειτονιά      
    Για να ςτεγάςει τθν καρδιά.     
 

 
    Χωρίσ κουράγιο και χαρά 
    Ρατρίδα νζα λαχταρά  
    Ηθτϊντασ τοφτθ τθν φορά  
    Να ηιςει δίχωσ ςυμφορά. 

 
 

    Ρζρα μακριά ςτθν ξενιτιά 
    Ρου ‘ναι γεμάτθ καταχνιά  
    Κλίψθ βαριά και απονιά 
    Κε  να  βρει θ Σφρια κοπελιά. 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Δείγμα 2ο 
 
 
 

 
 
 
Θ ηωι μου ρθμαγμζνθ    Δεν κατάφερα να φτάςω 
Απ’ τον πόλεμο καμζνθ     Στθν Ευρϊπθ να περάςω 
Τουσ φρουροφσ μου ατενίηω    Σε καινοφρια γθ να πάω 
Δίχωσ όραμα γυρίηω.   4  Ρου πολφ τθν λαχταράω 8 
 
Μια πιο εφκολθ ηωι     Τϊρα όμωσ είμαι εδϊ 
Με περίμενε εκεί     Συρματόπλεγμα χοντρό  
Κα είχα  ςπίτι και λεφτά    Ολοζνα να κοιτϊ 
Ρεριςςότερθ χαρά     Και να ψάχνω  λυτρωμό 
Κι  όλα κα ιταν χαλαρά           12    Μζςα ςτον καταυλιςμό              18 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Ποίθμα ςε ακροςτιχίδα 
 

 
Δείγμα 1ο      Δείγμα 2ο 
 
 
Πίκρα ςτο βλζμμα                    Πυροβολιςμοί 
Ραγιςμζνθ θ καρδιά                                                                  Ρζει ο φόβοσ 
Ο πόνοσ αβάςτακτοσ                      Οργι και μίςοσ 
τα αίματα χφνεται                                                                   ιωπι ςτα ςυντρίμμια  
Φεφγουμε άδικα                                                                       Φυγι αναγκαςτικι 
Τψϊνοντασ τα χζρια ςτον ουρανό                                         Τγρά τα μάτια 
Γιατρειά καμιά                     Γίναμε πια πρόςφυγεσ 
Ίςωσ για μια ελπίδα ο αγϊνασ                                                 Ιδρϊτασ και αίμα 
Αντίο αγάπεσ μου      Αφριο ξενιτιά. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Σφντομο ποίθμα μοντζρνασ ςτιχουργικισ  

για το προςφυγικό  
 

 
Μζρα νφχτα       Κι εγϊ, ο ανόθτοσ ξζνοσ 
Σε μια κάλαςςα άγρια                                               Το γαλάηιο ςου τ’  όνειρο 
Ταξιδεφεισ                                                                    Βάναυςα το  ζπνιξα 
Αγκαλιά με ζνα όνειρο    Στθν αρζνα  του κζρδουσ   
πωσ ελεφκερα πια κα πατάσ   Στθ φενάκθ τουσ ψεφδουσ 
ςτα πάτρια χϊματα    πωσ μου κλζβεισ  το ψωμί 
 
 

 
 

Αντιπολεμικό ποίθμα ςε ιαμβικό δεκαπενταςφλλαβο ςτίχο 

 
 

Το αίμα πζφτει ςαν βροχι ςτο βάλτο του πολζμου 
Κλαίει θ γθ κι οδφρεται τον κάνατο ςαν βλζπει 

Τα ςϊματα των ςτρατιωτϊν που θρωικά πεκάναν 
Τϊρα τα βεβθλϊνουνε οι άνανδροι εχκροί τουσ 

 
Οι  μάνεσ τουσ μοιρολογοφν με ζνα μονάχα δάκρυ 
Στον ουρανό προςτρζχουνε γυρεφοντασ το κάμα 

Το τζλοσ τουσ , αλίμονο, ιταν μελετθμζνο 
 από ανκρϊπουσ τρομεροφσ και δοφλουσ των χρθμάτων. 

 
 
 
 



 
 

 
Ποιιματα ςε ελεφκερο ςτίχο  

με ζμφαςθ ςτθν αυτόματθ γραφι  
και ςτον εςωτερικό μονόλογο 

 
Δείγμα 1ο 

Ρϊσ να εκφράςω τον πόνο μου; 
πϊσ να τον εξθγιςω; πϊσ;  
Απ'  τισ πλθγζσ του κορμιοφ ι απ'  τον φόβο; 
Απ'  τθσ απϊλειασ τον πόνο ι απ'  τθν απόγνωςθ; 
Τι είμαι τελικά; 
Άνκρωποσ με γεννιςανε και τϊρα νιϊκω χαμζνοσ. 
Πμωσ πειςμϊνω απ'  τθν αρχι και πάλι επιμζνω. 
Για μζνα και για κείνουσ που ζχω αφιςει πίςω μου 
και περιμζνουν από μζνα. 
 

 
Σζρνω τα πόδια τα γυμνά και φτάνω ωσ τθν άκρθ 
περνϊ το δρόμο τον υγρό, μα κάτι μ'  εμποδίηει. 
Άλλθ μία απόπειρα... να φφγω... να φφγω... μϋ αποτυχία – πάλι. 
Κάκε φορά το ίδιο. 
Κοντεφω ςτ'  όνειρο και ξαφνικά... χάνονται όλα!  
Τα ςχζδια, οι ιδζεσ. 
Μα πάλι ορμάσ – μόνο ορμάσ δίχωσ να ςκζφτεςαι κακόλου. 
Και προςπακείσ κι ασ χάνεςαι, και προςπακείσ κι ασ μζνεισ μόνοσ. 
Μια ςκζψθ ςε κρατά που φτάνει μακριά. 
Είναι ζνα βλζμμα πίςω από το κάγκελο που επιμζνει να ςε κρατά  
και ςου πλθγϊνει τθν καρδιά. 
Κα μείνω πολφ ςε τοφτο το λιμάνι για μια ακόμα φορά 
να προςπακιςω 
να το πετφχω 



ωσ που να πάψω να υπάρχω.  
 
 
 
 
Δείγμα 2ο 
 
Άδεια θ πόλθ – ςυντρίμμια παντοφ. 
Στο ςτενό δρομάκι που φαίνεται 
βριςκόταν το ςπίτι μασ – είχε ζναν κιπο μεγάλο! 
Εκεί μαηί με τον μπαμπά χαιρετοφςαμε τον ιλιο 
κάκε πρωί. 
Μια μζρα μου αρνικθκε. 
Με πιρε απ'  το χζρι και με πιγε ςτο 
κελάρι. 
Ιταν ςκοτεινά – είχα τρομάξει πολφ. 
Απ'  ζξω ουρλιαχτά – τίποτα άλλο. 
Τρεισ μζρεσ μείναμε εκεί 
χωρίσ ιλιο ςτα μάτια. 
 

 
 
Πταν βγικαμε ςτον δρόμο 
μια αγκαλιά με κρατοφςε γερά – του μπαμπά! 
Μια ςφαίρα τα χζρια χαλάρωςε 
ζναν γδοφποσ, ζνα ςϊμα νεκρό – του μπαμπά! 
Κι εγϊ μζςα ςε μια λίμνθ από αίμα 
φοβάμαι. 
Κλείνω μονάχα τα μάτια κι αναηθτάω τον ιλιο 
που κρφβεται πίςω τισ βόμβεσ... 
Ρόςα κα'  δινα να βρεκϊ και πάλι ςτον κιπο μου... 
Ε, μπαμπά; δεν ιταν ωραία!  

 
 

 
 
 
 



 

 
 

Ποίθμα χαϊκοφ για τθν προςφυγιά  
και τον πόνο του ξεριηωμοφ 

 
       
Συντρίμια παντοφ      Χωρίσ ελπίδα 
Ερείπιο θ πόλθ                                                                          Ματωμζνθ θ πατρίδα 
Άνκρωποι μόνοι                                                                        Φωτιά και αίμα 
___________      ___________ 
 
 

 
 
Κυνθγθμζνοι       Συμφορά παντοφ 
Με τθ φωτιά ςτα πόδια      Μια βάρκα θ ελπίδα 
Γφρω  πόλεμοσ       Για τθ διαφυγι 
_____________      ____________ 
 

 



 
 
Ραγϊνει το χκεσ     Κόκκινθ βροχι 
ζρθμοσ το ςιμερα     κι όλα γζρνουν ςτο χϊμα 
κι θ ςφαίρα καυτι.     μ' ανάςα νεκρι. 
___________      ___________ 
 

 
 
Το βλζμμα υγρό     Τρζχα μακριά 
ςιωπθλά αντθχεί     τ' όνειρο απόδραςε 
το νανοφριςμα.     ςε χϊρα με φωσ. 
___________      ___________ 
 

 
Ρατρίδα γλυκιά     Ηθτά να ςωκεί 
μες' το αίμα πνιγμζνθ    μα το Αιγαίο βακφ 
ςτθν άκρθ τθσ γθσ.     δίχωσ ελπίδα.  
 
___________      ___________ 
 



 
Διαςκευι του ποιιματοσ τθσ Δ. Χριςτοδοφλου με τίτλο  

«Για ζνα παιδί που κοιμάται» 
 

Είναι μικρόσ βιοπαλαιςτισ και τθσ ηωισ ο μαχθτισ. 
Ζνα από κείνα τα παιδιά που ςτο ςκολειό δεν πάνε. 
Βγαίνουν ςτο δρόμο για δουλειά, εργάηονται πολφ ςκλθρά 
και τ’ όνειρό τουσ μια αγκαλιά που δεν τθν εχαρικαν. 
 
Τα βράδια ψάχνει αναπαμό, πλάι ςε μθχάνθμα ψθλό 

και ςε εργοςτάςιο κλειςτό. 
Κι όλο ειςπνζει τον ατμό που 
εκείνο ξεφυςάει. 
Τισ μθχανζσ ζχει φρουρό, ςαν 
γίγαντεσ δίχωσ κυμό 
τον φπνο να επιβλζπουν 
Με του αδερφοφ του το παλτό 
ςτθν πλάτθ του για φυλαχτό 
Κοιμάται φπνο αλαφρό. 
 

Σκουπίηει τηάμια βιαςτικά  κι από οδθγοφσ ηθτά λεφτά, 
κζρματα ειςπράττει και οργι, 
κάκε που κόκκινο ανάβει το φανάρι. 
Τίμια κερδίηει το ψωμί και του φρουροφ τθν αμοιβι, 
 τ’ αντίδωρο που απαιτεί, για να μπορζςει να του βρει 
 μία γωνιά πιο φιλικι, 
 κρεβάτι εκείνου του φτωχοφ και του κατατρεγμζνου. 
 
Βουνά ολόλευκα, ψθλά 
και τθσ πατρίδασ τθ κωριά  
διόλου δε κυμάται πια. 
Τθσ μάνασ του τθν αγκαλιά, χζρια γεμάτα ηεςταςιά, 
τα ελθςμόνθςε κι αυτά. 
Ενόσ δαςκάλου θ μορφι, που ‘χε το γάλα πλθρωμι 
ςτθ μνιμθ του ζγινε κολι. 
Ππωσ και κάτι ελλθνικά, που τϊρα ακοφγονται λοξά 
Πχι ςαν βότςαλα αρμυρά, ςτον ιλιο λεία, αςτραφτερά. 
Ετοφτα τα ελλθνικά φαντάηουν κζρματα αργυρά, 
κρφβουνε βλζμμα αδειανό και λόγο άπονο, ςκλθρό. 
Σαν γκρίηασ ςχάρασ τον ατμό, π’ όλο βρυχάται ςαν κεριό 
τισ ϊρεσ που κοιμάται. 
 
Γι’ αυτό ςτα δφςτυχα παιδιά, που βάςανα περνοφν πολλά, 
να φζρεςτε με ανκρωπιά  
Σκεφτείτε ςασ παρακαλϊ, αν είναι δίκαιο και ςωςτό 
ν’ αδιαφοροφμε μ’ απονιά για όλα τα μικρά παιδιά 
που τα βαραίνει θ προςφυγιά. 
 

 



 
 

Διαςκευι του ποιιματοσ του Τ. Λειβαδίτθ με τίτλο  
«Αν κζλεισ να λζγεςαι άνκρωποσ» 

 
Αν κζλεισ να λζγεςαι άνκρωποσ 
Κα πρζπει να πολεμάσ κακθμερνά  τ’ άδικο   
δίχωσ ποτζ να λιποτακτείσ  
Κα πρζπει να δίνεισ  και τθ ηωι ςου ακόμα 
για τθν ειρινθ και  τθ λευτεριά    5 
 
Αν κζλεισ να λζγεςαι άνκρωποσ 
Δεν κα πάψεισ ποτζ να υπεραςπίηεςαι 
 το πιάτο του πειναςμζνου 
Κα ματϊςουν τα πόδια ςου 
Για το δίκιο και τθν αγάπθ    10 
 
Αν κζλεισ να λζγεςαι άνκρωποσ 
Με τθν τελευταία ρανίδα του αίματόσ ςου 
Κα ξεπλφνεισ τθν καταπίεςθ 
Κα βουτθχτείσ ςτθ κάλαςςα τθσ δυςτυχίασ 
Ωσ άλλοσ ναυαγοςϊςτθσ     15 
 
Αν κζλεισ να λζγεςαι άνκρωποσ 
Κα δροςίηεισ τα πυρωμζνα ςωκικά των προςφφγων 
Με τθν ελπίδα τθσ δωρεάσ 
Κα απαλείφεισ τθν πίκρα που ςφίγγει τισ καρδιζσ  
Με ζνα ηεςτό ςου χαμόγελο    20 

 

 


